FINGERFOOD
Gepekelde groentjes | knoflook-yoghurt dip
Fine de Claire natuur [3st]
Gemarineerde kippenboutjes | zoet- zure Chili dip
Secreto 07 [100gr]
Charcuterie “Gå Nord” [50gr]

9
9
9
22
9

APERO
Lillet | Aperitif wine on the rocks: blanc - rosé
Quenta De Pinta | 10 jaar oude rode port
Gin Tonic van het moment
Limo d`arancello | zelfgemaakte arancello, tonic
Artisanale vermout | wit of rood

10
8
13
10.5
8

COCKTAILS
Gå Nord negroni | gin, campari, vermouth
Havtorn sour | gin, duindoornbes
Hyldeblomst | gin, komkommer, vlierbloesem
El Presidente | rhum, vermouth, dry curaçao, granaatappel
Vesper martini | London dry gin, vodka, vermouth

11
12
12
12
12

MOCKTAILS
Virgin Hyldeblomst | komkommer vlierbloesen, limoen
Sober Havtorn sour | duindoornbes, limoensap, tonic

8.5
8.5

BUBBELS PER GLAS
Cava Saniger Brut Nature
Bollinger Speciale Cuvée

6.8
16

WIJNEN PER GLAS
WIT

Serra da Estrella Albariño - Spanje
Szeremley Huba Szürkebarát - Hongarije
Collovray & Terrier Saint Véran - Frankrijk
Meinklang Gruner Veltliner - Oostenrijk

ROOD

Eghemon Passimiento Nero d’Avola Frappato - Italië
Olivara M.O. - Spanje
Sancerre Rouge les Rochettes - Frankrijk
Meinklang Burgenland rot - Oostenrijk

ROSÉ

Roccafiore rosato - Italië
Apátsági - Hongarije

6
7
8
6
8
7.5
8
6
6
7

FRIS
Water forfait | plat / bruis
Zelfgemaakte ice tea
Coca Cola | Coca cola zero
Fever tree Indian tonic
Fever tree Mediteranean tonic
Fever tree Elderflower tonic
Fever tree Indian tonic
Appelsap
Appel kers

4 pp.
4.5
2.8
3.5
3.5
3.5
3.5
2.8
2.8

BIER VAT
Bel pils
Tank 7
Vedett IPA
La Chouffe Houblon
Triple d`Anvers
Liefmans Goudenband

3.1
4.2
4.2
4.2
3.9
4.2

BIER FLES
Dame Jeanne Champagnebier
Vedett
Duvel
Wild Jo
La Houppe 0,75l

6.2
3.3
4.4
3.3
14

GEESTRIJKE SELECTIE
Lillet | Aperitif wine on the rocks: blanc - rosé
Absolut
Absolut Elyx
Havana Club 3 años
Havana especial
Havana 7 años
Havana seleccion de Maestro’s
Havana 15 años
Beefeater
Beefeater 24
Monkey 47
Plymouth gin
Jameson’s
Ricard 2cl

10
7
9
7
8
9
15
40
7
8
10
9
7
4.5

BUBBELS
CAVA SANIGER BRUT NATURE

Macabeo, Parellada, Xarel-lo - Spanje

GENOELS ELDEREN ROSÉ PAREL PINOT NOIR BRUT

In Genoelselderen, waar vroeger wijnbouw was geweest, werden ook opnieuw wijngaarden
aangeplant. Inmiddels zijn er 22 ha wijngaard en heeft men er wijnen van een excellente kwaliteit
gemaakt. Prijzen op belangrijke wijnwedstrijden in binnen- en buitenland bevestigen dit. Hiermee
is de Belgische wijnbouw definitief terug van weggeweest. Geen grote hoeveelheid, maar wel
grote kwaliteit.
Zalmroze kleur met fruitige aroma’s van aardbei, framboos, rode bessen en rode kersen. In de
mond heeft deze schuimwijn een mooie balans tussen de frisheid en het rode fruit met een fijne
afdronk.

38

170

CHAMPAGNE DAGOBERT 1ER CRU

75

BOLLINGER SPECIALE CUVÉE

95

Deze Champagne is gemaakt van Chardonnay Grand Cru druiven uit Côte des Blancs en Pinot
Noir Grand Cru druiven. De beste Grand Cru druiven zorgen voor een uitstekende Grand Cru
Champagne. Een kalkrijke bodem is zeer belangrijk voor druiven in het champagne gebied.
De wijn heeft een lichte gouden kleur en een fijne levendige mousse. In de neus is het een krachtige wijn met bloemige tonen en hints van fruit. In de mond is hij zacht en goed in balans.
Kan na het aperitief verder bij het voorgerecht gedronken worden.

Chardonnay - Frankrijk

BOLLINGER ROSE 2006

Pinot noir, chardonnay, rode wijn - Frankrijk

170

CEDERBERG
Die Cederberg wynplaas is van die mees afgeleë wynplase in Suid Afrika.
Twee ure nadat jy Kaapstad verlaat het – rigting Namibië – het jy alle indrukke agtergelos betreffend jou idee van hoe ‘n wynplaas moet lyk. Dis nou wat jy afdraai in die magtige Cederberg
bergreeks. Oor twee bergpasse, 50 minute later kom jy aan by hierdie virusvrye wynplaas. Omring
deur 190 000 hektaar ongerepte wildernis bevind jy jouself langs vars bergwater riviere.
Die terroir van die gebied word na verwys as “koue klimaat – sonder kusinlvoede. Iets heel raar
omdat Suid Afrika bekend staan as ‘n land van warm klimaat.
Jy bevind jouself op ‘n platorand – omring deur drie bergreekse waar die wingerde groei tussen
950 en 1 036 meter bo seevlak. Gegewe die koue klimaat – ontwikkel die druiwe korrels stadig:
heerlike soel somersdae met koue somersnagte is ‘n wynmaker se droom en in die Cedeberg is dit
PRESIES wat David Nieuwoudt, vyfde geslag op die plaas (circa 1893) en sy span mee werk gedurende oestyd. Oestyd duur van die laaste week in Januarie tot vroeg April elke jaar – vandaar
die witwyne se beskikbaarheid in die res van die wereld teen die laaste ses maande van dieselfde
jaar.
Die plaas fokus hoofsaaklik op Chenin Blanc en Sauvignon Bland aan die wit kant en Shiraz en
Cabernet Sauvignon aan die rooi kant, maar die uiters skaars wit kultivar, Bukettraube – vind ook
hier sy weg. ‘n paar hektaar Merlot is ook te vind op die plaas. Tans is daar nog net vier plase in
die heelal wat Bukttraube maak onder die etiket Bukettraube
Sedert 2007 het die plaas ‘n nuwe reeks toegevoeg tot die agt Cederberg wyne, naamlik Ghost
Corner. Hierdie wingerd is geleë aan die mees Suidelike punt van Afrika en is wit kultivas die spesialiteit hier – met ‘n bietjie Pinto Noir. Alhoewel dit deur baie mense as ‘n “spesiale reeks” gesien
word – sien die plaas dit as hul tweede reeks. Die spesialiteits-reeks (‘flagship”) is baie beslis die
twee wyne van Five Generations reeks: die CAB en die CHENIN

CEDERBERG WIT
CEDERBERG CHENIN BLANC

37

CEDERBERG SAUVIGNON BLANC

42

			
CEDERBERG BUKETTRAUBE

38

			
DAVID NIEUWOUDT GHOST CORNER SEMILLON

57

DAVID NIEUWOUDT GHOST CORNER WILD YEAST SAUVIGNON BLANC

65

Beschrijving: Een complexe witte wijn met aroma’s van peer, meloen en pompelmoes. Deze wijn
beschikt over een romioge en volle structuur met toch een aangename knapperigheid in zijn finish.
Info: 100 % chenin blanc die 4 maanden op hout heeft gerijpt.
Foodpairing: Een goede keuze bij lichte visgerechten en salades met vis en schaaldieren, bijvoorbeeld gamba’s of scampi’s.

Beschrijving: Een aromatische witte wijn die wordt gekenmerkt door tropische aroma’s en een frisse
citrus toets. Ook groene asperges komen voor in het palet en zorgen mee voor een frisse en knapperige ervaring.
Info: 100 % sauvignon blanc die 4 maanden op hout heeft gerust.
Foodpairing: Heerlijk bij asperges, maar ook bij wit vlees en kipstoofpotjes.

Beschrijving: Een zeer expressieve witte wijn met intense aroma’s van abrikoos in combionatie met
florale toetsen. Het is een zeer evenwichtige wijn met een aangename aciditeit en een frisse knapperigheid.
Info: Bukettraube is een zeldzame druivensoort die enkel voorkomt in Zuid-Afrika en maar door 4
wijnbouwers ter wereld wordt gebruikt. Ze bevat na vergisting nog relatief veel suikers en zorgt op die
manier voor een zoete frisheid.
Foodpairing: Een lekkere match met oosterse en licht pikante gerechten.

Beschrijving: Een prachtige, aromatische en geparfumeerde witte wijn met aroma’s van groene vijgen,
wit fruit en een vleugje brandnetel. Extra diepte krijgt hij dankzij een licht gebrande houttoets.
Info: Deze semillon heeft 5 maanden gerijpt op houten vaten.
Foodpairing: Een heerlijke wijn bij gegrilde vis en salades met vis. Het is een deloicate wijn die ook
vraagt om delicate, frisse bereidingen.

Beschrijving: Een zuivere en intense witte wijn die opvalt door een aanwezig aroma van peer en licht
tropische toetsen. Zijn structuur is vol en romig.
Info: 100 % sauvignon blanc die 10 maanden op houten vaten heeft gerijpt.
Foodpairing: Een schitterende wijn bij gegrilde visgerechten en visgerechten met een romige saus.

CEDERBERG ROOD
CEDERBERG MERLOT - SHIRAZ

39

		
CEDERBERG SHIRAZ

65

DAVID NIEUWOUDT GHOST CORNER PINOT NOIR		

66

Beschrijving: Een fantastische rode wijn met aroma’s van rijpe pruimen en zwarte bessen di!e worden
bijgestaan door kersen en een kruidige toets. Heerlijk lange finish met fruitige aroma’s zorgen voor
een topervaring.
Info: Een combinatie van merlot en shiraz die 14 maanden op eikenhouten vaten heeft gerijpt.
Foodpairing: Deze wijn is uitermate geschikt als begeleider van stevige wildgerechten en de betere
barbecue. Ideaal bij gegrild vlees.

Beschrijving: Een complexe rode wijn met intense geuren van rijp fruit waaronder mispels en rode
kersen. Rode bessen zijn in het palet aanwezig en zorgen tot op het einde voor een fruitige en vlotte
afdronk.
Info: 100% shiraz die 15 maanden op eikenhouten vaten heeft gerijpt.
Foodpairing: Een prachtige wijn bij krachtige wildgerechten en een schitterende match met pittige
kazen.

Beschrijving: Een rode wijn met rijpe aroma’s van kersen en frambozen die wordt aangevuld met een
toets van paddenstoelen. Hij zorgt voor een zachte smaakervaring en is elegant doorheen de smaak
van kersen.
Info: 100 % pinot noir die 9 maanden heeft gerijpt op Franse eiken vaten.
Foodpairing: Een schitterende wijn bij kipgerechten en wit vlees.

			
CEDERBERG FIVE GENERATIONS CABERNET SAUVIGNON

Van deze topwijn van Cederberg worden 3400 flessen gemaakt. Deze wijn heeft een houtlagering
van 18 maanden in nieuw Franse eikenvaten. Hierdoor heeft deze wijn intense rijke aroma’s van
zwarte bosbessen en cassis, verweven met zwarte chocolade en tabak. De wijn heeft een aanhoudende fluweelachtige textuur in de mond met rijpe tannine. Lange zuivere afdronk
Bij chateubriand en vederwild.

110

WIT: FRIS, STRAK EN MINERAAL
SERRA DA ESTRELLA ALBARIÑO

28

POUILLY FUMÉ LA CROIX DE GRIMAULT

38

SZEREMLEY HUBA SZÜRKEBARÁT

35

BRUNORI SAN NICOLO

42

RIFFEL
100% riesling Duitsland

38

MEINKLANG GRUNER VELTLINER
Oostenrijk

30

Het wijnhuis Valmiñor is ook actief in de streek van Rias Baixas waar Serra da Estrela de ambassadeur van is. Wijngaarden in de regio zijn onderhevig aan overvloedige regenval, aangename
temperaturen en bevinden zich in lager gelegen gebieden. Het zijn ideale omstandigheden voor de
Albariño druif die er de belangrijkste soort uitmaakt.
Strogele jonge Albariño met een levendige en heldere aanblik. Gekenmerkt door de typische
zuiverheid en mineraliteit in combinatie met wit, rijp steenfruit blinkt deze wijn uit in fraicheur.
De Albariño druiven worden zorgvuldig met de hand geplukt en ondergaan een koude gisting die
ervoor zorgt dat de wijn zijn frisheid behoudt. Dit pareltje behaalde een hoge score van maar liefst
90 punten in de Guíapeniñín 2018, een Spaanse topreferentie op het vlak van wijnbeoordelingen.
Het is een ideale match met zeevruchten en in het bijzonder percebes. Ook bij andere schaaldieren,
zomerse visgerechten en salades haalt deze topper zijn smaaktroeven boven.

Prachtige Pouilly gemaakt uit 100% Sauvignon Blanc. De wijngaarden van dit domein liggen op
de leisteen- en kalkgronden langsheen de prachtige Loire. De bodem bezorgt deze wijnen een
zilte mineralitiet die door de wijnliefhebbers zo wordt gegeerd. In de neus treffen we een exotische
ziltheidnaast aroma’s van citrusvruchten, mango, passievrucht. In de mond een perfect evenwicht
tussen kracht en finesse met een uiterst elegante afdronk.
Koude schotel, schelp- en schaaldieren, gebakken vis, warme visgerechten met een krachtige saus,
kalfsvlees, een kalfsfricasée..

Wijnmaker Huba Szeremley begon in 1992 met het uitbreiden van de familie wijngaard. Het wijnhuis staat ook bekend als Elsö Magyar Borház (eerste Hongaarse wijnhuis) of Szent Orbán naar de
in 230AD gestorven Paus Orbán.
De wijngaard kijkt uit over het Balatonmeer en ligt op de vulkanische hellingen van Badacsony. Het
gebied kent een uniek microklimaat omdat de wijngaarden zowel direct als indirect zonlicht krijgen
door de weerkaatsing van zonlicht op het Balatonmeer. Verder absorbeert het vulkanische basalt
warmte, wat bij dalende temperatuur (in de avond) weer wordt afgegeven. Op 115 hectare grond
staan voornamelijk inheemse druiven.
Szürkebarát betekent grijze monnik oftewel pinot gris. De rijpe druiven kleuren paars-rood en maken de wijn licht goud van kleur. De droge versie heeft originele, volle geuren en frisse smaken. Deze
Hongaarse versie van het internationale druivenras

100% verdicchio Italie

WIT: VOL, ZACHT EN BREED
COLLOVRAY & TERRIER SAINT VÉRAN

40

CASTELLO DELLA SALA BRAMITO

49

XIPELLA CLOS MONT BLANC

33

De wijnmakers Collovray & Terrier zijn gevestigd in Davayé, een klein dorpje in het midden van de
mooiste wijngaarden van de Mâconnais, in het zuiden van de Bourgogne naast de geklasseerde
sites van de rotsen Vergisson en Solutré. Deze meest zuidelijke wijngaarden van de Bourgogne,
genieten van een uitzonderlijk terroir en klimaat om de beste Chardonnay’s voort te brengen voor
de beroemde appellaties Pouilly-Fuissé, Saint-Véran en Mâcon-Villages.
Chardonnay 100%. In de neus rijke aroma’s van witte bloemen en wit fruit zoals perzik, abrikoos en
peer. Intense en ronde smaak, delicaat gestructureerd en lichte geparfumeerd met minerale tonen.
Elegant, de afdronk beklemtoont de mineraliteit en de citrussmaken.

Castello della Sala maakt deel uit van het wereldberoemde wijnhuis Antinori dat haar basis heeft
in Toscane. Met Castello della Sala drukt Antinori ook in Umbrië zijn stempel op de Italiaanse wijnbouw met de nadruk op traditie en kwaliteit. Antinori werd in 1385 gesticht en is één van de oudste
wijnhuizen ter wereld. Het is ouder dan de Mona Lisa en brengt sublieme wijnen voort die zorgen
voor een onwaarschijnlijk stukje geschiedenis in het glas. Een strogele witte wijn tinten met aroma’s
van tropisch fruit dat wordt aangevuld met een lichte citrustoets. Het is een heel gestructureerde,
volle wijn met ingehouden zuren en een aangename, lange finish.
100 % chardonnay die gedeeltelijk werd vergist in eiken vaten en zo zijn karakter verkreeg. Umbrië
ligt in het centrum van Italië en wordt gekenmerkt door prachtige hellingen waar druiven en eiken
elkaar afwisselen in het glooiende landschap. Truffels uit Umbrië zijn wereldberoemd en de streek
is een culinaire parel die je zeker moet bezocht hebben. Dit is een aanrader bij gebakken vis. Deze
chardonnay is iets minder boterig en past daarom vooral ook bij gegrilde vis en zeevruchten.

In Catalonië wordt topwijn verbouwd en dat is bij de familie Carbonell - Figueras niet anders.
Sinds 1988 levert zij een belangrijke bijdrage aan het rijke wijnverleden van de streek door het
verbouwen van traditionele druivensoorten in in Barberà de la Conca. Tempranillo en Grenache
spelen de hoofdrol. Toch krijgen ook Merlot, Syrah en Cabernet Sauvignon een belangrijke plaats
in het assortiment. Het resultaat proef je in een schitterende selectie wijnen met respect voor traditie.
Een typisch Catalaanse blend van lokale druivenrassen met frisse aroma’s van peer, appel en een
citrustoets. Het rijpe fruit geeft de wijn evenwicht tussen zuren en frisheid.
Grotendeels een inheemse blend van 40% Macabeu, 40% Parellada en 20% Sauvignon Blanc.
Zeevruchten zoals bijvoorbeeld coquilles gaan hand in hand met deze rasechte Catalaan. Ook
romige vis- en gevogeltebereidingen passen hier uitstekend bij.

WIT: INTENS, RIJK EN COMPLEX
SUMARIDGE MARITIMUS

40

GENOELS ELDEREN CHARDONNAY BLAUW

42

Sumaridge Estate Wines wordt gerund door de familie Bellingham-Turner en is ligt tussen twee
bergflanken in de idyllische Hemel en Aarde - Vallei. De Atlantische Oceaan is niet veraf en zorgt
er voor een aangename verkoelende bries die ideaal is voor de druiventeelt. Holly Bellingham en
Simon Turner kochten het domein in 2008 en worden geassisteerd door Reginald Mophumulo en
Walter Pretorius. Walter is als wijnmaker zeer bekend in Zuid-Afrika en werkt voor de meest gerenommeerde wijnhuizen van het land.
Een zeer verfijnde witte wijn met aroma’s van witte vruchten en een toets van abrikoos. Zijn gebalanceerde mineraliteit en een bloesemtoets zorgen voor een aangename frisheid die haar weg vindt
in een volle en ronde structuur.
Een delicate samenstelling van 49% sauvignon blanc, 25% chardonnay, 21% semillon en 5% viognier
Een uitstekende partner bij gebakken of gegrilde zeevruchten en gegrilde vis.

In Genoelselderen, waar vroeger wijnbouw was geweest, werden ook opnieuw wijngaarden aangeplant. Inmiddels zijn er 22 ha wijngaard en heeft men er wijnen van een excellente kwaliteit
gemaakt. Prijzen op belangrijke wijnwedstrijden in binnen- en buitenland bevestigen dit. Hiermee is
de Belgische wijnbouw definitief terug van weggeweest. Geen grote hoeveelheid, maar wel grote
kwaliteit.
Druivenvariëteiten: 100% Chardonnay.
Vinificatie: onmiddellijke persing, eerste persing, débourbage à froid, 50% entonnage,
gisting 30 dagen op maximum 22°C voor 50% in cuves en 50% op hout.
Rijping: 12 maanden sur lies waarvan 50% in cuves en 50% op hout.
Assemblage 6 maanden in cuves en 1 jaar op fles.
Fruitig en aromatisch van smaak,te drinken als aperitief,bij lichte gerechten zoals asperges of oesters.

WIT: INTENS, RIJK EN COMPLEX
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHÂTEAU DE VAUDIEU L BRÉCHET

89

CASTELLO D’ALBA VINHAS VELHAS

45

De verbasterde naam Vaudieu komt van het gelijknamige kasteel Val De Dieu, uit Chateuneuf du
Pape, waar Gabriel Meffre, de opa van de huidige eigenaar, de eerste wijngaarden aankocht.
Gabriel kocht destijds 24 hectare, maar tegenwoordig heeft het domein al 50 hectare waarop 40
hectare aan blauwe druiven staan en 10 hectare witte. De ondergrond van de wijngaarden bestaat
uit veel kalk met een toplaag van kiezels. Het domein staat bekend om zijn uitstekende wijnen welke
internationaal een zeer goede reputatie hebben.
De druivensoorten zijn Grenache Blanc, Roussanne en Picardin.
Het perceel waar de Grenache Blanc wordt verbouwd heeft een toplaag van kiezels en is geheel
ommuurd om de stokken te beschermen tegen de Mistral.
Zacht en volle geur van bloemen, lychee en guave. In de smaak is hij rijk en mond vullend met tonen
van sinaasappel, banaan, peer en zoete kruiden.

Rui Roboredo Madeira volgt als wijnmaker de natuurlijke stroom van het water. Deze reis langs de
Douro brengt hem van Vinho Verde aan de noordelijke kust naar het dieper gelegen Porto en Beira
Interior. De oevers van de Douro staan bekend om hun uitstekende wijnen en maken de regio tot
één van de beste wijnstreken van Portugal. Codega do larinho, rabigato en viosinho zijn typisch
Portugese druivensoorten waarbij de codega vooral zorgt voor een rijk geparfumeerd boeket. Rabigato zorgt voor een mooie aciditeit en viosinho voor een fijne dosis kracht. Heerlijk bij gevogelte,
vederwild, kreeft met een pittige saus en harde kazen.

ROOD: LICHT, SOEPEL EN FRUITIG
DOLLE BLAUER ZWEIGELT

37

TIBOR GAL KADARKA LIMITED EDITION

39

CIRELLI ROSSO

43

PARA JIMINEZ MILUVAS TINTO

42

MEINKLANG BURGENLAND ROT

30

Het huidige landgoed van eigenaar en wijnmaker Peter Dolle dateert van 1992 , maar de traditie
gaat veel verder terug met vader Dolle die een uitstekende reputatie genoot als één van de beste
wijnmakers van de regio. Zoon Peter leerde op die manier het nobele vak en ging zelf aan de slag
met riesling, grüner veltliner, pinot gris, cabernet sauvignon, merlot en pinot noir. Die laatste druivensoorten geven aan dat Peter Dolle ook graag experimenteert met rode wijn, wat in de streek
niet gebruikelijk is. Het leverde enkele heel bijzondere wijnen op die wereldwijd bijzonder worden
geapprecieerd.
Een robijnrode wijn met toetsen van krieken, en aardbeien die bijdragen aan de fraicheur van deze
boeiende rode wijn.
Deze zweigelt is mooi voorbeeld van rode wijn uit Ostenrijk die vaak onbekend is, maar die over
heel wat kwaliteiten beschikt. Zweigelt is een druivensoort die vooral frisse, fruitige wijnen voortbrengt. Het is een kruising tussen blaufränkisch en St.-Laurent.
Een lekkere wijn bij vederwild en bij zachte kazen.

Tibor Gal ontdekte zijn passie voor wijn via zijn vader. Door zijn interesse voor het wijnmaken
ging hij aan de slag bij een gerenommeerd Hongaars wijnhuis. Daar kwam hij in contact met de
internationale top en werd hem een job aangeboden in Toscane waar een nieuwe wijngaard werd
aangelegd. Toen hij met zijn familie arriveerde op het openingsfeest met de prins van Monaco,
dachten de bewakers dat hij een Romazigeuner was en vroegen hem te vertrekken. Hij bleef er
echter en deed ontzettend veel kennis op. In 1992 keerde hij terug naar zijn thuisland en stortte hij
zich op de productie van fenomenale Hongaarse wijnen. De man is intussen overleden maar gaat
de geschiedenis in als flying winemaker van legendarische Toscaanse wijnen en als ambassadeur
van Hongaarse wijn in het buitenland. Het huis wordt door zijn kinderen verdergezet. Een lichtrode,
sappige wijn met fruitige toetsen van zomerse rijpe kersen. Gebalanceerde tannines geven hem
kracht zonder daarbij te overheersen. Kadarka is een druivensoort uit de Balkan die essentieel is
voor vele Bikavers die in de streek worden gemaakt. Ook als monocépage brengt ze lekkere wijnen
voort die onder invloed van het zachte Egerklimaat het beste van zichzelf tonen in deze Tibor Gal
uit 2015. Gerechten met een zachte basis en een zoute toets zijn bij deze kadarka op hun best. Het
is dan ook de uitgelezen partner bij steak tartare, charcuterie en een salade met gésiers de canard.

100% Montepulciano Italie

Een blend van zeer veel druiven oa tempranillo, monastrell, cabernet sauvignon, verdejo, chardonnay, riesling. Spanje

Oostenrijk

ROOD: LICHT, SOEPEL EN FRUITIG
SANCERRE ROUGE LES ROCHETTES

40

ST-ANDREA PINOT NOIR CSAKEGYSZOVAL

42

Sancerre is een gebied dat ligt op de linkeroever in het Loiredal. Sancerre is vooral bekend als
droge witte wijn gemaakt van de Sauvignon Blanc druif. Het gebied produceert ongeveer 2.400
hectare met Sauvignon-druiven. Een Sancerre wijn is een droge, geurige, sappige en fruitvolle wijn
met een alcoholpercentage van minimaal 10,5%. De wijnstokken zijn aangeplant op de heuvels
met een hoogte van 300 tot 400 meter. Sancerre heeft zijn karakter te danken aan verschillende
bodemtypes zoals kiezel, grind en de kalkrijke kleibodem. De hellingen bij het dorpje Sancerre
bevatten vuursteen (silex), dit levert zeer aromatische wijnen. De wijn is een goede combinatie met
geitenkaas en zalm. Naast de witte Sancerre wordt er in kleine mate ook rosé en rode wijn gemaakt.
De Pinot Noir druif levert een naar rood fruit smakende, soepele wijn. Deze wijn is goed in combinatie met licht vlees zoals kip. Sancerre heeft een Appellation d’orgine Contrôleé keurmerk. De wijn is
vernoemd naar het eeuwen oude dorpje Cher, dat ligt op een heuvel op de Westelijke Loire-oever.
De kleine gemeente is omringd door wijngaarden. De AOC is sinds 1936 actief voor de witte Sauvignon Blanc wijn. Sinds 1959 geld de AOC ook voor rode en rosé wijn.
Sancerre Rood is een lichte rode wijn , die gekoeld kan gedronken worden.

In 1997 zette familie Györgi haar eerste stappen in de wijnwereld met de cultivering van een Cabernet Sauvignon. Die werd in 1999 gelanceerd en won onmiddellijk zilver op de internationale
wijncompetitie van Vinagora. Daarmee was meteen de toon gezet waardoor Lörincz Györgi aan de
slag ging met verschillende wijngaarden en verschillende druivensoorten. De kwaliteit van die eerste
Cabernet bleef een maatstaf, wat zich vandaag ook laat blijken uit het schitterende assortiment van
deze gepassioneerde wijnmaker.
Dit is een kersenrode wijn die met een aroma van verse kersen en krieken waarin een stevige dosis
Eger bosgrond is vertegenwoordigd. Ook paddenstoelen en een gerookte toets komen ruim aan
bod in deze complexe Pinot Noir.
De Egerstreek is een gematigd warme regio die druiven de kans geeft zich langzaam te ontwikkelen zonder al te grote temperatuurverschillen. Dat geeft elegante wijnen die mooi in evenwicht zijn
tussen kracht en souplesse.
Past geweldig bij gegrilde groenten en wortelsoorten zoals pastinaak. Ook bij wit vlees met gegrilde
groenten een schot in de roos.

ROOD: LICHT, SOEPEL EN FRUITIG
LACRIMA MORRO D’ALBA SUPERIORE

49

SUERTES DEL MARQUES 7 FUENTES LISTAN NEGRO

52

POMONA CHIANTI CLASSICO SANGIOVESE EN COLORINO

56

Stefano Mancinelli is een jonge wijnbouwer met ambitie en respect voor traditie. Zijn prachtige wijngaarden strekken zich uit over de prachtige Marchestreek. Ook olijfbomen maken deel uit van zijn
terroir en dragen mee bij tot adembenemende Italiaanse landschap. Hoewel het wijnhuis nog jong
is, herbergt het ook een museum waar je de Italiaanse wijnbouw kan herbeleven van de romeinen
tot en met het heden.
Een diepe robijnrode wijn met een duidelijke florale toets en aroma’s van rode rozen en rood, rijp
fruit. Deze wijn is krachtig en zijn aanhoudende tannines zorgen voor een intense wijnbeleving.
100 % lacrima die 12 maanden gedeeltelijk heeft gerijpt op eikenhout en daarna nog 3 maanden
op fles heeft gerust.
Een lekkere wijn bij goed gekruide vleesgerechten zoals haas en paardenvlees.

Spanje regio Tenerife Oratava het noordelijk deel van het eiland
Hier hints van zwavel door de vulkaan, sappig kruidig

Typische chianti met mooie aciditeit en versmolten tannine. Italie

ROOD: STEVIG, ZACHT EN ROMIG
EGHEMON PASSIMIENTO NERO D’AVOLA FRAPPATO

35

MUNT ROCA ROBLE

49

In 1878 legde Terenzio Biscardo als wijnhandelaar de basis van zijn wijnhandel. Pas in de jaren ’30
kocht zoon Luigi zelf enkele wijngaarden en ging hij met zijn eigen druiven aan de slag. Het wijnhuis
werd volwassen en verwierf internationaal steeds meer bekendheid. Na de tweede wereldoorlog
lag de wereld voor het grijpen en werden de fantastische wijnen van Biscardo in alle hoeken van de
wereld erg gegeerd. Ook bij ons horen de Biscardowijnen tot één van de populairste in hun soort.
Deze Passimiento is intens helderrood van kleur. Het heeft een uitgesproken en karakteristieke bouquet die aan rode bessen doet denken. Een volle rode wijn met harmonieuze zuren.
De wijngaarden liggen op hellingen tussen de 300 en 600 meter boven zeeniveau. De Passimiento
is een mix van de inheemse druifsoorten Nero d’Avola en de Frappato. De Frappato druiven worden
tijdens het eerste rijpproces geplukt, op deze manier behoudt de druif haar typische frisheid. De
Nero d’Avola druiven worden, in tegenstelling tot de Frappato druiven, later geplukt en zorgvuldig
in houten kistjes bewaard. Deze druiven mogen zelfs een beetje drogen aan de wijnstok.
Deze wijn past heel goed bij pastagerechten en is heerlijk bij een kaasplankje met kruidige en oude
kazen.

Buil y Giné is geen gewoon wijnhuis maar een echte wijnervaring. Je krijgt er rondleidingen, je kan
er overnachten en er is een restaurant waar je heerlijk kan genieten van de Catalaanse gastronomie.
Priorat is een wijnstreek in Catalonië die dan ook bijzonder veel te bieden heeft. Je treft er mooie
natuur aan, maar ook de wijnkelders zijn absoluut het bezoeken waard!
Een mooie donkerrode wijn met een rijk boeket aan aardse geuren, bosvruchten en een mediterrane
kruidigheid. In de smaak vind je naast tertiaire aroma’s vooral donkere bessen en rijpe frambozen
terug.
Een combinatie van Garnacha, Syrah en Cabernet Sauvignon die 4 tot 6 maanden heeft gerijpt op
eiken vaten.
Heel veelzijdige wijn die goed samen gaat met stevige risotto, stoofpotjes, kruidige gerechten en
zelfs een vlezige vissoort zoals tonijn.

ROOD: COMPLEX, KRACHTIG EN VOL
LA CETTO NEBBIOLO RESERVA

48

KOPAR ATILLA GERE

95

OLIVARA M.O.

38

REVEILLE ELAN

38

Mexico staat niet algemeen bekend als wijnland, maar dat is buiten La Cetto gerekend. De wijnproducent is gevestigd in Baja California, een streek die uitermate geschikt is voor het verbouwen
van uitstekende wijnen. Al in 1928 was Fon Angelo Cetto overtuigd van de kwaliteiten van deze
wijnstreek en gebruikte de kennis die hij in zijn thuisland Italië had opgedaan voor het verbouwen
van schitterende wereldwijn. Het wijnhuis werd een traditie en is vandaag al aan de derde generatie toe, zonder ook maar een gerintje afbreuk te doen aan de kwaliteit en waarden die door Don
Angelo werden vooropgesteld.
Helderrode wijn met aroma’s van zwart, rijp fruit en met een lichte kruidigheid.Een evenwivhtige wijn
met een aangenaam en gestructureerd en fruitig palet.
100 % nebiollo die 14 maanden heeft gerijpt op eikenhouten vaten.
Past bijzonder goed bij zeer rijke gerechten en in het bijzonder Italiaanse en Zuid-Amerikaanse
vleesgerechten zoals een grill of bbq.

Attila verbouwt wijn met een hart voor traditie en zet daarmee sinds 1991 een oude familieactiviteit
verder. Die gaat echter veel verder dan wijn alleen. Bij het domein en de prachtige wijngaarden
hoort een hotel, een restaurant en een fantastische spa die druk bezocht wordt door een hoogstaand internationaal publiek. Het oog voor kwaliteit en finesse komen tot uiting in een fantastisch
product dat is weggelegd voor iedereen die een goede kwaliteitswijn apprecieert.
Een heldere robijnrode wijn die kruidigheid en rook, humus en terroir combineert in een rijk aroma.
Hij is complex en bijzonder met smaken van kersen, krieken, tabak, koffie, peper en chocolade.
Dit meesterwerk bestaat uit 50 % cabernet franc, 40 % merlot en 20 % cabernet sauvignon. De wijn
heeft voor het bottelen nog 16 maanden gerijpt op nieuwe hongaarse eik.
Fantastisch bij verfijnd stevige gerechten zoals een lekkere wildragout, everzwijn, haas en hert.

Bodegas Olivara ligt in het hart van Spanje en situeert zich tussen Castilië en Léon,waar vooral Tinta
de Toro (druivensoort) de plak zwaait. De streek staat vooral bekend om rode wijnen met een pittig
karakter. De regio stond vooral bekend om zijn wijnproductie in grote
betonnen kelders, maar onder impuls van grote investeringen schakelde de regio (En dus ook Bodegas Olivara) over op moderne vaten. Dat leidde tot uitstekende wijnen waar de regio terecht trots
op mag zijn. Aroma’s van zwart fruit met een kruidig karakter. Vlezige, volle wijn in een mediterrane
stijl.
Deze Tinta de Toro heeft 13 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. Tinta de Toro is een krachtige
druif die eigen is aan de regio Castillië-Léon. Ze heeft qua stijl iets weg van Tempranillo maar is
sterker. en geeft vooral pit aan de rode wijnen die ze voortbrengt.
Lekker bij rood vlees en vleesgerechten met karakter zoals een steak met pepersaus of algemeen
goed gekruide vleesgerechten.

Syrah, carignan, grenache. Frankrijk

ROSE
CALAFURIA NEGROAMARO ROSÉ 0,75L | 1,5L

40 | 85

CHATEAU PAS DU CERF 0,75L | 1,5L

40 | 85

In het zuiden van Italië, oftewel de hak van de laars, is sinds de komst van Tormaresca de wijnbouw
sterk in opkomst. De overheid speelt hierbij een stimulerende rol en vroeg jaren geleden de beroemde familie Antinori hun expertise hier op los te laten. Dat is de familie wel toevertrouwd. Een team
van wijnmakers heeft er in zeer korte tijd voor gezorgd dat de domeinen van Tormaresca, 500 hectare groot, schitterende wijnen voortbrengen. Het gebied Puglia is inmiddels één van de beroemdste
D.O.C. gebieden van Italië. Tormaresca is gevestigd in 2 van de belangrijkste wijngebieden, met
Bocca di Lupo in de D.O.C. Castel del Monte en met Masserìa Maime in Salento. De naam Tormaresca heeft een directe link met de rijke historie van het gebied. Tormaresca, oftewel toren aan
zee, verwijst naar de vele wachttorens die nog steeds de kustlijn van Puglia sieren. Deze wachttoren
staat ook trots in het logo van het huis. Een verrassend gebied, lang bekend vanwege de bulk, maar
inmiddels al jaren bezig aan een opmars, met Tormaresca voorop in de strijd. De veelzijdige wijnen
worden inmiddels nationaal en internationaal erkend en alom gewaardeerd. Deels biologisch geproduceerd en allemaal met een directe link naar Puglia.
Prachtig zalmroze van kleur. Fruitige geur van wit fruit, perzik en viooltjes. Een rosé met veel lengte
en een verfrissende zuurgraad. De afdronk is middellang, fruitig en een tikkeltje kruidig

Het Château Pas du Cerf is gelegen in de Côtes de Provence in La Londe, een plaatsje aan de kust
bij Saint-Tropez. Genoemd naar het pad dat de herten (cerf) nemen tussen de wijngaarden. Het
wijnhuis van de familie Gualtieri bestaat sinds 1848 en is nu toe aan de achtste generatie. Deze
achtste generatie zijn de dochters van Geneviève en Patrick; Aurore, Diane en Marion. De taken
zijn verdeeld, Diane is de wijnmaakster, Aurore doet de commerciële kant van het bedrijf en Marion
de marketing en ‘look & feel’.
Door de ligging van de wijngaarden in het zuiden van de Provence aan de kust heeft de Pas du Cerf
Diane een mooie fluweelachtige fris zilte smaak. Het gebruik van de aromatische lokale Tibouren
(naast Grenache, Mourvèdre en Cinsault) druif zorgt voor kracht en verfijnde fruitige en bloemige
aroma’s. ‘Stijlvolle finesse’.
Rosé wijnen uit de Provence zijn kenmerkend door hun lichte kleur en zuivere verfijnde smaak. Niet
voor niets zijn het gewilde wijnen met een luxe uitstraling. Algemeen worden ze gezien als de beste
rosé wijnen van de wereld en altijd prominent aanwezig in de clubs en feesten in de mondaine
badplaatsen langs de Middellandse zee.
Lekker bij de sushi, gegrilde vis, (fruit) salades, broodmaaltijden

APÁTSÁGI ROSÉ 2017

Apátsági is een uitzonderlijk wijnhuis met een uitzonderlijke geschiedenis. De wijnmakerij is gevestigd in een eeuwenoud klooster dat nog voor de helft eigendom is van monniken. De andere helft
is eigendom van een bank die zwaar investeerde in de infrastructuur. De berg waarop het klooster
staat, werd volledig omgebouwd tot wijnmakerij die tijdens het hele wijnproces gebruik maakt van
de zwaartekracht. Het druivensap loopt na persing vanzelf in de vaten en ondergaat daar de volgende stappen om stilaan te transformeren in schitterende wijn. Apátsági is daarmee één van de
meest uitzonderlijke wijnhuizen ter wereld.
Een lichtgekleurde rosé die achter zijn bescheiden kleur een rijk palet aan geuren en smaken verbergt. Geuren van framboos en verse bosaardbei domineren het geurpalet. Bij de smaken proef je
eveneens een toets van frisse rode bessen.
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